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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato.)

Alterações a um projeto de ato

Alterações do Parlamento apresentadas em duas colunas

As supressões são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda. 
As substituições são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda 
e na coluna da direita. O texto novo é assinalado em itálico e a negrito na 
coluna da direita.

A primeira e a segunda linhas do cabeçalho de cada alteração identificam o 
passo relevante do projeto de ato em apreço. Se uma alteração disser respeito 
a um ato já existente, que o projeto de ato pretenda modificar, o cabeçalho 
comporta ainda uma terceira e uma quarta linhas, que identificam, 
respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em causa.

Alterações do Parlamento apresentadas sob a forma de texto 
consolidado

Os trechos novos são assinalados em itálico e a negrito. Os trechos 
suprimidos são assinalados pelo símbolo ▌ou rasurados. As substituições são 
assinaladas formatando o texto novo em itálico e a negrito e suprimindo, ou 
rasurando, o texto substituído.
Exceção: as modificações de natureza estritamente técnica introduzidas pelos 
serviços com vista à elaboração do texto final não são assinaladas.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos 
requisitos de homologação para a implantação do sistema eCall de bordo em veículos e 
que altera a Diretiva 2007/46/CE
(COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento e ao Conselho (COM(2013)0316),

– Tendo em conta o do artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 114.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a Comissão apresentou a 
proposta ao Parlamento (C7-0174/2013),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de 19 de setembro de 
20131,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos 
Consumidores e os pareceres da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e da 
Comissão dos Transportes e do Turismo (A7-0000/2013),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.

                                               
1 Ainda não publicado no Jornal Oficial.
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Alteração 1

Proposta de regulamento
Título 1

Texto da Comissão Alteração

Proposta de Proposta de
REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

relativo aos requisitos de homologação 
para a implantação do sistema eCall de 
bordo em veículos e que altera a Diretiva 
2007/46/CE

relativo aos requisitos de homologação 
para a implantação do sistema eCall de 
bordo em veículos baseado no serviço 112 
e que altera a Diretiva 2007/46/CE

(Texto relevante para efeitos do EEE) (Texto relevante para efeitos do EEE)

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) A implantação de um serviço eCall 
disponível em todos os veículos e em todos 
os Estados-Membros tem sido uma das 
principais prioridades da União no 
domínio da segurança rodoviária desde 
2003. Para atingir este objetivo, foi 
lançado um conjunto de iniciativas, 
integradas numa abordagem de 
implantação voluntária, que, porém, até à 
data, ainda não alcançaram progressos 
suficientes.

Or. en



PR\1006297PT.doc 7/28 PE521.605v01-00

PT

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A obrigatoriedade de equipar os 
veículos com o sistema eCall de bordo 
deverá aplicar-se inicialmente apenas aos 
automóveis de passageiros e aos veículos 
comerciais ligeiros (categorias M1 e N1), 
para os quais já exista um mecanismo de 
desencadeamento adequado.

(7) A obrigatoriedade de equipar os 
veículos com o sistema eCall de bordo 
deverá aplicar-se inicialmente apenas aos 
automóveis de passageiros e aos veículos 
comerciais ligeiros (categorias M1 e N1), 
para os quais já exista um mecanismo de 
desencadeamento adequado. A 
possibilidade de alargar a aplicação do 
requisito de sistema eCall de bordo num 
futuro próximo, de forma a incluir outras 
categorias de veículos, como os veículos 
pesados de mercadorias, autocarros e 
veículos de duas rodas motorizados, deve 
ser amplamente avaliada pela Comissão 
com vista a apresentar uma proposta 
legislativa;

Or. en

Justificação

Dado que provém da avaliação de impacto da Comissão, apesar de ser necessário proceder a 
uma investigação mais aprofundada, a obrigatoriedade de equipar os veículos com o sistema 
eCall de bordo pode ser alargada aos motociclos num futuro próximo. Os camiões e 
autocarros também beneficiariam da implantação do serviço eCall na Europa.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) O serviço público interoperável de 
eCall à escala da UE baseado no número 
único de chamada de emergência europeu 
112 («número de emergência 112») e os 
serviços de eCall privados (sistemas de 
eCall apoiados por serviços de terceiros) 
podem coexistir, desde que sejam 
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adotadas as medidas necessárias para 
assegurar a continuidade na prestação de 
serviços ao consumidor. A fim de 
assegurar a continuidade do serviço 
público eCall baseado no número 112 em 
todos os Estados-Membros ao longo de 
todo o período de vida útil do veículo e 
garantir que o serviço público eCall 
baseado no número 112 está sempre 
automaticamente disponível, todos os 
veículos devem estar equipados com o 
serviço público eCall baseado no número 
112, independentemente de o comprador 
de um veículo optar por uma solução 
privada.

Or. en

Justificação

Os sistemas de eCall apoiados por serviços de terceiros podem coexistir com o sistema eCall 
de bordo baseado no 112, desde que o serviço público eCall baseado no número 112 esteja 
sempre disponível enquanto, no mínimo, opção de reserva.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-B) Deve proporcionar-se aos
consumidores uma perspetiva realista do 
sistema eCall de bordo e também do 
sistema eCall privado, se o veículo estiver 
devidamente equipado, bem como 
informações abrangentes e fiáveis sobre 
as funcionalidades e os serviços 
adicionais relacionados com o serviço 
privado de emergência, sistema de 
emergência a bordo ou aplicações de 
chamada de emergência propostas, bem 
como sobre o nível que poderão esperar 
desse serviço com a compra de aplicações 
de terceiros e os custos correlatos.

Or. en
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Justificação

O consumidor deve receber informações claras sobre as diferenças entre o sistema eCall de 
bordo e os sistemas de eCall de serviço de terceiros, as funções dos sistemas privados, a 
possibilidade de optar pelo serviço eCall à escala da UE em qualquer momento, bem como 
sobre o tratamento de dados efetuado pelos prestadores terceiros.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A obrigatoriedade de equipar os 
veículos com o sistema eCall de bordo não 
deve prejudicar o direito de todas as partes 
interessadas, tais como os fabricantes de 
automóveis e os operadores independentes, 
oferecerem serviços de urgência adicionais 
e/ou de valor acrescentado, em paralelo ou 
com base no sistema eCall de bordo dos 
veículos baseado no número 112. No 
entanto, estes serviços adicionais devem 
ser concebidos por forma a não 
aumentarem a distração do condutor.

(8) A obrigatoriedade de equipar os 
veículos com o sistema eCall de bordo não 
deve prejudicar o direito de todas as partes 
interessadas, tais como os fabricantes de 
automóveis e os operadores independentes, 
oferecerem serviços de urgência adicionais 
e/ou de valor acrescentado, em paralelo ou 
com base no sistema eCall de bordo dos 
veículos baseado no número 112. No 
entanto, os serviços adicionais devem ser 
concebidos por forma a não aumentarem a 
distração do condutor e devem respeitar 
normas claras de segurança e proteção da 
privacidade dos dados. Estes serviços 
devem ser sempre opcionais para o 
consumidor.

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A fim de assegurar o caráter aberto do 
leque de escolha dos clientes e uma 
concorrência leal, bem como para 
incentivar a inovação e estimular a 
competitividade da indústria das 
tecnologias de informação da União no 

(9) A fim de assegurar o caráter aberto do 
leque de escolha dos clientes e uma 
concorrência leal, bem como para 
incentivar a inovação e estimular a 
competitividade da indústria das 
tecnologias de informação da União no 
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mercado global, o sistema eCall de bordo 
dos veículos deve ser acessível 
gratuitamente e sem discriminação a todos 
os operadores independentes e com base 
numa plataforma interoperável e de livre 
acesso, com vista a eventuais aplicações ou 
serviços de bordo futuros.

mercado global, o sistema eCall de bordo 
dos veículos deve ser acessível 
gratuitamente e sem discriminação a todos 
os operadores independentes e com base 
numa plataforma interoperável e de livre 
acesso, com vista a eventuais aplicações ou 
serviços de bordo futuros. Uma vez que 
esta situação requer um 
acompanhamento técnico e jurídico, a 
Comissão deve avaliar sem demora, com 
base em consultas com todas as partes 
interessadas, todas as possibilidades de 
promover e assegurar uma plataforma de 
livre acesso, bem como, se necessário, 
apresentar uma proposta legislativa para 
o efeito.

Or. en

Justificação

Assegurar uma plataforma de livre acesso nesta fase pode conduzir a mais atrasos na 
implantação do sistema eCall de emergência baseado no número 112, sistema esse que trará 
benefícios aos utentes da estrada em toda a União. No entanto, a Comissão deve intensificar 
os seus trabalhos relativos a serviços de valor acrescentado que podem trazer mais 
benefícios aos consumidores. Importa clarificar, em especial, as condições em que os 
terceiros que prestam serviços privados de eCall ou serviços de valor acrescentado podem ter 
acesso aos dados armazenados no sistema de bordo do veículo.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) A introdução de aplicações ou 
serviços de bordo adicionais não deve 
adiar a entrada em vigor e aplicação do 
presente regulamento.

Or. en

Justificação

A implantação de um sistema eCall de bordo interoperável à escala da UE é um avanço 
importante na segurança rodoviária e, por conseguinte, não deve ser adiada.
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Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) O eCall, sendo um sistema 
relacionado com a segurança, exige o 
mais elevado nível de fiabilidade. A 
exatidão do conjunto mínimo de dados e 
da transmissão de voz, bem como a 
qualidade, deve ser assegurada, devendo 
também ser desenvolvido um regime 
uniforme de ensaios para assegurar a 
longevidade e a durabilidade do sistema 
eCall de bordo. Tal deve ser da 
competência do controlo técnico periódico 
realizado em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º …/…1*. As 
disposições pormenorizadas para os 
ensaios devem ser incluídas no Anexo 
aplicável.
__________________
1 Regulamento (UE) n.º …/… do 
Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo à inspeção técnica periódica dos 
veículos a motor e seus reboques e que 
revoga a Diretiva 2009/40/CE (JO L …). 
*JO: Inserir o número de ordem, a data e 
a referência de publicação do 
doc. 2012/0184(COD).

Or. en

Justificação

Um veículo equipado com o sistema eCall de bordo pode ser utilizado de modo intensivo 
durante vários anos sem ser danificado num acidente grave de automóvel e, assim, o sistema 
eCall baseado no número 112 não pode ser ativado durante este período. Para que o sistema
eCall de bordo possa gerar automaticamente uma chamada de emergência para o número 
112 em qualquer momento, o sistema deve ser testado periodicamente para assegurar a sua 
funcionalidade durante a vida útil do veículo.
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Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Nos termos da Diretiva 2007/46/CE, 
os veículos produzidos em pequenas séries 
são excluídos do âmbito de aplicação dos 
requisitos em matéria de proteção dos 
ocupantes, em caso de colisão frontal e 
lateral. Por conseguinte, esses veículos 
produzidos em pequenas séries devem ser 
excluídos da obrigação de conformidade 
com os requisitos aplicáveis ao sistema 
eCall.

(11) Nos termos da Diretiva 2007/46/CE, 
os veículos produzidos em pequenas séries 
são excluídos do âmbito de aplicação dos 
requisitos em matéria de proteção dos 
ocupantes, em caso de colisão frontal e 
lateral. Por conseguinte, esses veículos 
produzidos em pequenas séries devem ser
excluídos da obrigação de conformidade 
com os requisitos aplicáveis ao sistema 
eCall definidos no presente regulamento.

Or. en

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Os fabricantes de veículos devem 
dispor de tempo suficiente para se 
adaptarem aos requisitos técnicos do 
presente regulamento.

Suprimido

Or. en

Justificação

O presente regulamento entra em vigor em 1 de outubro de 2015 e os fabricantes devem 
adaptar-se aos requisitos técnicos até essa data.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do presente regulamento, são 
aplicáveis, para além das definições 
constantes do artigo 3.º da Diretiva 
2007/46/CE e do artigo 2.º do 
Regulamento Delegado (UE) n. ° 
305/201312 da Comissão, as seguintes 
definições:

Para efeitos do presente regulamento, são 
aplicáveis, para além das definições 
constantes do artigo 3.º da Diretiva 
2007/46/CE, as seguintes definições:

__________________
12 JO L 91 de 3.4.2013, p. 1.

Or. en

Justificação

A referência ao Regulamento Delegado n.º 305/2013 da Comissão significaria, na prática, 
que a Comissão poderia alterar a definição na presente proposta ao alterar a definição 
aplicável no Regulamento Delegado. Sendo que as definições constantes do presente artigo 
são consideradas elementos essenciais do regulamento, não pode ser conferido à Comissão o 
poder para definir o seu significado.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) «Sistema e-Call de bordo dos 
veículos», um sistema ativado 
automaticamente, através de sensores 
instalados no veículo, ou manualmente, 
que transmite, através de redes de 
comunicações móveis sem fios, um 
conjunto mínimo normalizado de dados e 
estabelece um canal áudio, baseado no 
número 112, entre os ocupantes do veículo 
e um posto público de atendimento de 
chamadas de urgência;

(1) «Sistema eCall de bordo dos veículos», 
um sistema de emergência, composto pelo 
equipamento de bordo do veículo e pelos 
meios para acionar, gerir e realizar a 
transmissão eCall, ativado 
automaticamente, através de sensores 
instalados no veículo, ou manualmente, 
que transmite, através de redes públicas de 
comunicações móveis sem fios, um 
conjunto mínimo normalizado de dados e 
estabelece um canal áudio, baseado no 
número 112, entre os ocupantes do veículo 
e um posto público de atendimento de 
chamadas de urgência;

Or. en
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Justificação

O eCall deve ser um sistema público de chamada de emergência para toda a UE.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) «Sistema de bordo do veículo» designa 
um equipamento a bordo do veículo, bem 
como os meios para desencadear, gerir e 
efetuar a transmissão eCall através de 
redes públicas de comunicações móveis 
sem fios, que estabeleceu uma ligação 
entre o veículo e um meio de executar o 
serviço eCall através de uma rede pública 
de comunicações móveis sem fios.

Suprimido

Or. en

Justificação

A combinação das duas definições proposta no presente artigo é extremamente confusa, já 
que os termos parecem semelhantes ou, pelo menos, ligados, mas as definições sobrepõem-se 
e não são de todo harmonizadas, utilizando terminologia distinta. Para evitar esta confusão, 
a segunda definição pode ser suprimida e apenas a primeira definição deve ser aplicada ao 
longo do texto.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) «eCall», uma chamada de urgência 
de bordo do veículo para o 112 através do 
sistema eCall de bordo do veículo;

Or. en

Justificação

Esta definição é um elemento essencial para efeitos do presente regulamento e, portanto, 
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deve ser especificada no próprio texto da proposta.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-B) «Ponto de atendimento da 
segurança pública (PSAP)», um local 
físico onde as chamadas de emergência 
são recebidas em primeira mão, sob a 
responsabilidade de uma autoridade 
pública ou de uma organização privada 
reconhecida pelo Estado-Membro em 
causa;

Or. en

Justificação

Esta definição é um elemento essencial para efeitos do presente regulamento e, portanto, 
deve ser especificada no próprio texto da proposta.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-C) «Conjunto mínimo de dados» 
(MSD), as informações definidas pela 
norma «Telemática para os transportes e 
o tráfego rodoviário – eSafety – Conjunto 
Mínimo de Dados eCall (MSD)» 
(EN 15722), que são enviadas para o 
PSAP de eCall;

Or. en

Justificação

Esta definição é um elemento essencial para efeitos do presente regulamento e, portanto, 
deve ser especificada no próprio texto da proposta.
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Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 2-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-D) «Equipamento de bordo», o 
equipamento colocado no interior do 
veículo que tem ou permite o acesso aos 
dados a bordo do veículo necessários para 
executar a transação de eCall através de 
uma rede pública de comunicações 
móveis sem fios;

Or. en

Justificação

Esta definição é um elemento essencial para efeitos do presente regulamento e, portanto, 
deve ser especificada no próprio texto da proposta.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 2-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-E) «Rede pública de comunicações 
móveis sem fios», uma rede de 
comunicações móveis sem fios à 
disposição do público, em conformidade 
com a Diretiva 2002/21/CE1 e a Diretiva 
2002/22/CE2 do Parlamento Europeu e do 
Conselho;
__________________
1 Diretiva 2002/21/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 7 de março de 
2002, relativa a um quadro regulamentar 
comum para as redes e serviços de 
comunicações eletrónicas 
(diretiva-quadro) (JO L 108 de 24.4.2002, 
p. 33).
2 Diretiva 2002/22/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 7 de março de 
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2002, relativa ao serviço universal e aos 
direitos dos utilizadores em matéria de 
redes e serviços de comunicações 
eletrónicas (diretiva serviço universal) 
(JO L 108 de 24.4.2002, p. 51).

Or. en

Justificação

Esta definição é um elemento essencial para efeitos do presente regulamento e, portanto, 
deve ser especificada no próprio texto da proposta.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 4 

Texto da Comissão Alteração

Os fabricantes devem demonstrar que 
todos os novos modelos de veículos a que 
se refere o artigo 2.º estão equipados com 
um sistema eCall de bordo, em 
conformidade com o presente regulamento 
e com os atos delegados adotados nos 
termos do presente regulamento.

Os fabricantes devem demonstrar que 
todos os novos modelos de veículos a que 
se refere o artigo 2.º estão equipados com 
um sistema eCall de bordo integrado no 
veículo, em conformidade com o presente 
regulamento e com os atos delegados 
adotados nos termos do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

Embora a disponibilização do sistema eCall possa ser alcançada, em grande medida, através 
do recurso a soluções portáteis (como os telemóveis), a sua introdução obrigatória em 
veículos homologados novos deve basear-se no equipamento de bordo integrado no veículo, 
uma vez que estes dispositivos portáteis podem ser retirados ou podem simplesmente não ser 
ativados por esquecimento.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os fabricantes devem demonstrar que Os fabricantes devem demonstrar que 



PE521.605v01-00 18/28 PR\1006297PT.doc

PT

todos os seus novos modelos de veículos 
são fabricados por forma a garantir que, em 
caso de um acidente grave ocorrido no 
território da União, é gerada 
automaticamente uma chamada eCall para 
o 112, o número único europeu de 
chamadas de urgência.

todos os seus novos modelos de veículos 
são fabricados por forma a garantir que, em 
caso de um acidente grave, detetado pela 
ativação de um ou mais sensores e/ou 
processadores a bordo do veículo, 
ocorrido no território da União, é gerada 
automaticamente uma chamada eCall para 
o 112, o número único europeu de 
chamadas de urgência.

Or. en

Justificação

Uma vez que a definição desta obrigação essencial dos fabricantes está associada à 
expressão vaga de «acidente grave», é necessário especificar que um acidente grave ocorre 
quando pelo menos um sensor e/ou processador a bordo do veículo deteta o acidente como 
tal e é ativado.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os fabricantes devem demonstrar que os 
veículos novos são fabricados de modo a 
garantir que uma chamada eCall para o 
112, o número único europeu de 
chamadas de urgência, pode também ser 
ativada manualmente.

Os fabricantes devem demonstrar que os 
novos modelos de veículos são fabricados 
de modo a garantir que uma chamada eCall 
para o número de emergência 112 pode 
também ser ativada manualmente.

Or. en

Justificação

Todos os novos modelos de veículos devem ser equipados com um sistema eCall de bordo.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

O primeiro e segundo parágrafos não 
prejudicam o direito do proprietário do 
veículo de usar outro sistema de chamada 
de emergência instalado no veículo e que 
preste um serviço semelhante, para além 
do sistema eCall de bordo. Nesse caso, 
este outro sistema de chamada de 
emergência deve respeitar a norma 
EN 16102 «Sistema de Transporte 
Inteligente – eSafety – eCall Compatível 
de Serviços Terceiros – Requisitos de 
Funcionamento», e os fabricantes ou os 
prestadores de serviços devem demonstrar 
que o sistema de bordo inclui um 
mecanismo tipo interruptor que assegure 
que apenas um sistema se encontra ativo 
em determinado momento e que o sistema 
eCall de bordo assume automaticamente o 
controlo no caso do outro sistema de 
chamada de emergência não estar 
operacional.

Or. en

Justificação

Os sistemas de eCall apoiados por serviços de terceiros podem coexistir com o sistema eCall 
de bordo baseado no 112, desde que o serviço público eCall baseado no número 112 esteja 
sempre disponível enquanto, no mínimo, opção de reserva.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os fabricantes devem assegurar que os 
recetores dos sistemas de bordo dos 
veículos são compatíveis com os serviços 
de localização prestados pelos sistemas de 
navegação por satélite, incluindo os 
sistemas Galileo e EGNOS.

3. Os fabricantes devem assegurar que os 
recetores dos sistemas eCall de bordo dos 
veículos são compatíveis com os serviços 
de localização prestados pelos sistemas de 
navegação por satélite, incluindo os 
sistemas Galileo e EGNOS.
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Or. en

Justificação

Alteração que reflete a supressão da definição de «sistema de bordo do veículo».

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Para efeitos de homologação, só devem 
ser aceites os sistemas eCall de bordo dos
veículos que podem ser objeto de ensaio.

4. Para efeitos de homologação, só devem 
ser aceites os sistemas eCall de bordo 
integrados nos veículos que podem ser 
objeto de ensaio.

Or. en

Justificação

Embora a disponibilização do sistema eCall possa ser alcançada, em grande medida, através 
do recurso a soluções portáteis (como os telemóveis), a sua introdução obrigatória em 
veículos homologados novos deve basear-se no equipamento de bordo integrado no veículo, 
uma vez que estes dispositivos portáteis podem ser retirados ou podem simplesmente não ser 
ativados por esquecimento.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os fabricantes devem comprovar que 
os ocupantes do veículo são avisados em 
caso de uma falha crítica do sistema, 
resultante na incapacidade de gerar uma 
chamada eCall, detetada durante ou no 
seguimento do autoensaio.

Or. en
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Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O sistema eCall de bordo dos veículos 
deve ser acessível a todos os operadores 
independentes, gratuitamente e sem 
discriminação, pelo menos para efeitos de 
reparação e manutenção.

6. O sistema eCall de bordo dos veículos 
deve ser acessível a todos os operadores 
independentes, gratuitamente e sem 
discriminação, para efeitos de reparação e 
manutenção.

Or. en

Justificação

Alinhamento com as obrigações dos fabricantes referentes ao acesso à informação relativa à 
reparação e manutenção de veículos estabelecidas no Regulamento (CE) n.º 715/2007 
relativo à homologação dos veículos a motor no que respeita às emissões dos veículos 
ligeiros de passageiros e comerciais (Euro 5 e Euro 6) e ao acesso à informação relativa à 
reparação e manutenção de veículos.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve ser dotada dos poderes 
necessários para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 9.º, instituindo 
requisitos técnicos e de ensaio detalhados 
aplicáveis à homologação dos sistemas 
eCall de bordo dos veículos e procedendo 
à alteração da Diretiva 2007/46/CE em 
conformidade.

A Comissão deve ser dotada dos poderes 
necessários para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 9.º, instituindo 
requisitos técnicos e de ensaio detalhados 
aplicáveis à homologação dos sistemas 
eCall de bordo dos veículos.

Or. en

Justificação

As alterações referentes à Diretiva 2007/46/CE já estão previstas no artigo 11.º da presente 
proposta. Ao ser adotado, este regulamento em conjunto com os atos delegados adotados 
com base no regulamento tornar-se-ão um regulamento específico no contexto do 
procedimento de homologação CE previsto na referida diretiva.
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Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 7 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os requisitos técnicos e de ensaio a que se 
refere o primeiro parágrafo devem basear-
se nos requisitos previstos nos n.ºs 3, 4 e 6 
e nas seguintes normas, sempre que 
aplicáveis:

Os requisitos técnicos e de ensaio a que se 
refere o primeiro parágrafo devem basear-
se nos requisitos previstos nos n.ºs 2, 3, 4 e 
6 e nas seguintes normas, sempre que 
aplicáveis:

Or. en

Justificação

O n.º 2 define um requisito muito importante associado ao funcionamento do eCall, que deve 
ser tido em conta ao estabelecer os requisitos técnicos e de ensaio pormenorizados.

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) O prazo de conservação dos dados no 
sistema instalado a bordo do veículo;

f) O prazo de conservação dos dados no 
sistema eCall instalado a bordo do veículo;

Or. en

Justificação

Alteração que reflete a supressão da definição de «sistema de bordo do veículo».

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Todas as informações adicionais 
necessárias no que respeita ao tratamento 

i) Todas as informações adicionais 
necessárias no que respeita ao tratamento 
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de dados pessoais em relação à prestação 
de um serviço eCall privado e/ou outros 
serviços de valor acrescentado.

de dados pessoais em relação à prestação 
de um serviço eCall privado e/ou outros 
serviços de valor acrescentado, prestando 
especial atenção ao facto de que podem 
existir diferenças entre o tratamento de 
dados efetuado através do sistema eCall 
de bordo e através de sistemas eCall 
privados ou outros serviços de valor 
acrescentado, especialmente no que diz 
respeito à localização constante do 
veículo.

Or. en

Justificação

O consumidor deve receber informações claras sobre o tratamento de dados efetuado por 
prestadores terceiros.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os fabricantes devem fornecer as 
informações referidas no n.º 3 como parte 
da documentação técnica entregue 
juntamente com o veículo.

Or. en

Justificação

A modalidade de comunicação de informação ao consumidor sobre o tratamento de dados 
pessoais deve também ser esclarecida.

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão deve ser poderes para 
adotar atos delegados em conformidade 

4. A Comissão deve ter poderes para 
adotar atos delegados em conformidade 
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com o artigo 9.º, que devem definir, com 
mais pormenor, o requisito de ausência de 
rastreabilidade e localização, bem como as 
tecnologias de reforço da proteção da 
privacidade a que se refere o n.º 1 e, ainda, 
as modalidades de tratamento dos dados 
pessoais e das informações relativas ao 
utilizador, a que se refere o n.º 3.

com o artigo 9.º com vista a definir, com 
mais pormenor, o requisito de ausência de 
rastreabilidade e localização, bem como as 
tecnologias de reforço da proteção da 
privacidade a que se refere o n.º 1 e, ainda, 
as modalidades de tratamento dos dados 
pessoais e das informações relativas ao 
utilizador, a que se refere o n.º 3.

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Introdução

De acordo com dados recolhidos pela Comissão, em 2012, cerca de 28 000 pessoas morreram 
e mais de 1,5 milhões ficaram feridas em mais de um milhão de acidentes de viação nas 
estradas da UE. Além da tragédia ligada à perda de vidas e às lesões sofridas, esta realidade 
representa igualmente um custo económico para a sociedade de cerca de 130 mil milhões de 
euros por ano. 

A UE está profundamente empenhada em reduzir o número de acidentes e atenuar as 
consequências dos acidentes quando estes ocorrem. Quando estiver plenamente operacional 
em toda a Europa e disponível para todos os condutores, o sistema eCall contribuirá 
significativamente para alcançar estes objetivos. A sua maior vantagem será a redução do 
número de mortes e da gravidade dos ferimentos provocados pelos acidentes rodoviários, em 
virtude da chegada mais rápida dos serviços de emergência ao local do acidente.

Sendo há muito um dos principais apoiantes da introdução do serviço eCall, o Parlamento 
Europeu adotou com ampla maioria, em 12 de julho de 2012, um relatório conjunto da 
Comissão IMCO e da Comissão TRAN «sobre a regulamentação introdutória do serviço 
eCall», cuja elaboração a relatora teve o prazer de partilhar com Dieter-Lebrecht Koch. 
Lamentando os atrasos e a falta de progresso na implantação voluntária do eCall até esse 
momento, este relatório registou as conclusões da avaliação de impacto da Comissão que 
demonstraram que a introdução obrigatória do serviço eCall através de medidas legislativas 
seria a única opção viável para alcançar resultados positivos. O Parlamento instou então à 
Comissão a apresentar uma proposta no âmbito da Diretiva 2007/46/CE para garantir a 
implantação obrigatória, até 2015, de um sistema eCall público baseado, no 112, em todos os 
automóveis novos homologados e em todos os Estados-Membros.

Assim, a relatora saúda a proposta da Comissão de introdução de um requisito para equipar os 
veículos com um sistema eCall de bordo, apresentada conjuntamente com a proposta relativa 
à implantação do serviço interoperável de chamadas de urgência automáticas (eCall) à escala 
da UE. Ao serem adotadas, estas duas propostas completarão o quadro regulamentar para o 
eCall, por forma a assegurar que, a partir de outubro de 2015, todos os novos modelos de 
automóveis de passageiros e veículos comerciais ligeiros estarão equipados com o serviço 
eCall 112 e que será criada a infraestrutura necessária para a receção e o tratamento 
adequados das chamadas eCall em centros de resposta a chamadas de urgência. Estas medidas 
asseguram a compatibilidade, interoperabilidade e continuidade do serviço eCall à escala da 
UE. 

A relatora considera que ambas as propostas se encontram em consonância com o que foi 
pedido pelo Parlamento e sugere um apoio aos seus elementos centrais. Desta forma, e 
considerando prontamente as propostas da Comissão, o Parlamento permaneceria na linha da 
frente entre os apoiantes à introdução do eCall, contribuindo assim com a sua parte para 
tornar o eCall uma realidade até ao prazo acordado de 2015.

Com respeito à proposta relativa aos requisitos de homologação para a implantação do 
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sistema eCall de bordo em veículos, objeto do presente relatório, a relatora apoia 
particularmente a proposta da Comissão e os objetivos que se propõe alcançar. Contudo, a 
relatora considera que certas questões específicas da proposta poderiam ser reforçadas ou 
esclarecidas por forma a assegurar benefícios positivos para todas as partes envolvidas. 

Serviços de urgência adicionais e/ou de valor acrescentado (plataforma de livre acesso)

Com a implantação à escala da UE do serviço público eCall, os veículos serão futuramente 
dotados de uma plataforma com uma rede telemática de base que associará componentes 
técnicos (comunicações sem fios com uma tecnologia de posicionamento rigorosa e uma 
ligação ao controlo e aos sistemas de sensores do veículo) e poderá constituir a base para 
diversas aplicações ou serviços suscetíveis de serem instalados nos veículos. 

A fim de assegurar uma escolha livre para os consumidores, uma concorrência leal, bem 
como para incentivar a inovação e estimular a competitividade, a relatora considera que o 
sistema eCall de bordo nos veículos deve ser suscetível a futuras aplicações e serviços de 
bordo. No entanto, a relatora considera igualmente que a atenção deve centrar-se, 
primeiramente, nos aspetos relativos à segurança. Deve ser assegurado que a introdução de 
quaisquer aplicações e serviços adicionais instalados no veículo não atrasa a introdução do 
sistema eCall de emergência baseado no número 112. Simultaneamente, a Comissão deve ser 
incentivada a intensificar o seu trabalho relativo aos serviços de valor acrescentado que 
podem trazer mais benefícios tanto para os consumidores como para a indústria, 
especialmente no que diz respeito à proteção de dados pessoais.

Serviços privados de chamada de emergência (sistemas de eCall apoiados por terceiros)

Os serviços privados de chamada de emergência começaram a surgir na Europa no final da 
década de noventa e, hoje em dia, são oferecidos por diversas marcas de automóveis e 
prestadores de serviços. Contudo, apenas cerca de 0,7% dos veículos está atualmente 
equipado com sistemas privados de chamada de emergência na Europa, registando-se um 
aumento insignificante dos números. Além disso, estes sistemas exclusivos não oferecem uma 
interoperabilidade e continuidade à escala da UE, sendo normalmente oferecidos apenas em 
modelos de topo de gama e em países onde existe claramente um mercado para isso.

Semelhante à oferta de aplicações e serviços adicionais, a relatora considera que o serviço 
público eCall à escala da UE, baseado no número de emergência 112, e os serviços privados 
de chamada de emergência podem coexistir, desde que se adotem as medidas necessárias para 
garantir a continuidade da disponibilização do serviço ao consumidor e a proteção de dados 
pessoais. 

O eCall deve ser um serviço público de chamada de emergência, gratuito, que possa ser 
usufruído por qualquer condutor em qualquer ponto na Europa, independentemente da marca 
do seu veículo. Todos os veículos devem ser equipados com o sistema público eCall de bordo 
baseado no 112, que deve estar sempre disponível, pelo menos como opção de reserva. Além 
disso, os consumidores devem receber informações claras sobre as diferenças entre o sistema 
eCall de bordo e os sistemas de emergência compatíveis de terceiros e devem ter a 
possibilidade de optar pelo serviço eCall à escala da UE em qualquer momento.



PR\1006297PT.doc 27/28 PE521.605v01-00

PT

Outros esclarecimentos

Além dos aspetos supramencionados, a relatora considera importante assegurar, em toda a 
proposta, que a introdução obrigatória do sistema eCall de bordo é baseada no equipamento 
de bordo integrado no veículo e não em dispositivos portáteis (como os telemóveis), uma vez 
que estes podem ser retirados ou podem simplesmente não ser ativados por esquecimento. 

Mais ainda, a proposta da Comissão para a introdução da obrigatoriedade de equipar os 
veículos com o sistema eCall de bordo, inicialmente apenas nas categorias de veículos para os 
quais já existe um mecanismo de desencadeamento adequado, deve ser apoiada. No entanto, a 
Comissão deve ser incitada a dar um passo em frente, com base no trabalho já em curso, e 
apresentar propostas no sentido de alargar as disposições do serviço eCall, logo que possível, 
a motociclos, bem como a veículos pesados de mercadorias e autocarros.

A relatora considera que o sistema eCall deve ser testado periodicamente para assegurar a sua 
funcionalidade durante a vida útil do veículo. Uma vez que este aspeto ultrapassa a legislação 
sobre homologação e que não podem ser inseridas obrigações na presente proposta, os 
colegisladores devem ser encorajados a manter a introdução do sistema eCall em mente ao 
rever a Diretiva 2009/40/CE relativa à inspeção técnica periódica.

Por fim, para assegurar a clareza do presente ato legislativo, a relatora propõe a modificação 
das definições utilizadas com este fim, bem como dos poderes a ser conferidos à Comissão a 
respeito da adoção de atos delegados.
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ANEXO - LISTA DE RESPOSTAS DE PARTES INTERESSADAS

Declaração de exoneração de responsabilidade

A lista de partes interessadas que se segue é coligida com base em reuniões, mensagens de 
correio eletrónico e documentos de posição, desde que a relatora foi nomeada até ao final do 
prazo para este projeto de relatório em outubro de 2013.

É preciso salientar que esta lista não é exaustiva, na medida em que é difícil elencar todos os 
contributos implícitos e trabalhos de promoção que inspiraram o relatório. Deve igualmente 
referir-se que o presente relatório marca apenas a fase inicial para o trabalho legislativo no 
Parlamento, com debates e trabalho legislativo a continuarem até à aprovação final desta 
legislação. As partes interessadas dão igualmente o seu contributo em fases posteriores; 
portanto, a lista que aqui se apresenta tem de ser considerada como incompleta.

No entanto, o intuito desta apresentação dos intervenientes é mostrar de uma forma aberta 
onde a relatora retirou inspiração para a elaboração deste projeto de relatório.

Lista de partes interessadas

 ACEA - Associação dos Fabricantes Europeus de Automóveis
 AFCAR - Aliança para a Liberdade de Reparação de Automóveis na UE
 BMW
 BOSCH
 CLEPA - Comité de Ligação do Fabrico de Equipamento e de Peças para Automóveis
 EENA
 ERTICO
 CEST - Conselho Europeu para a Segurança dos Transportes
 Agência do GNSS Europeu
 FIA - Federação Internacional do Automóvel
 FIGIEFA - Federação Internacional de Distribuidores do Setor Pós-Venda Automóvel
 GDV - Associação Alemã de Seguros
 Hyundai
 IMA - Inter Mutuelles Assistance
 Insurance Europe
 JAMA
 Grupo PSA
 SNSA - Syndicat National des Sociétés d’Assistance
 Toyota Motor Europe
 VDA - Associação Alemã da Indústria Automóvel

Por fim, a relatora trabalhou neste tema durante vários anos, incluindo na qualidade de 
correlatora no relatório de iniciativa em 2012. Para as respostas de partes interessadas 
anteriores ao início dos trabalhos no presente relatório, entre em contacto com o gabinete da 
relatora.


